
 

 

 
 یاصل یکاربردها

 پایین سیمان به آب نسبت با بتن ساخت 
 مقاومت پر هایبتن ساخت 
 ایویبره یساختهپیش هایبتن برای مناسب 
 لیس،ـروسیـمیک اویـح ایـهبتن در ادهــاستف 

 لیسـمیکروسی شدن کلوخه از وگیریـجل جهت
 بتن در

 و آرماتور پر مقاطع از بتن ریـذیـعبورپ افزایش 
 باریک

 به نسبت درصد، ۴۵ تا نـبت اومتـمق افزایش 
 ثابت روانی در معمولی بتن

 ثابت روانی در درصد ۴۰ تا بتن آب کاهش  

 مصرفمقدار 

 کوانتوم کننده روان ابر مصرف مقدار بهترین
QUANTUM سیمان وزن درصد ۱ تا ۰٫۱ یبازه در 

 میزان به توجه با محصول این مصرف میزان. است
 تعیین نیاز مورد روانی و مقاومت آب، کاهندگی

 مورد هایبتن تولید برای: مثال برای گردد؛می
 کیلوگرم ۲ مقدار مترو، تونل سگمنت در استفاده
 ۸۰ فلو اسالمپ سیمان، ۴۰۰ عیار کوانتوم،
 .شد استفاده مگاپاسکال ۴۰ مقاومت متر،سانتی

 روش مصرف

 ساخت ،ابر روان کننده بتن این کاربرد بیشترین
 پایین سیمان به آب نسبت در مقاومت پر هایبتن
 به تولید یمرحله در باید محصول این لذا. است
 (. …یا بچینگ خالطه، بتونیر، در)  شود اضافه بتن

 کننده روان رــاب زودنـاف هنگام ذیل نکات ترعای
 :شودمی بتن کیفیت افزایش باعث ،کوانتوم بتن

 اضافه بتن به سیمان از بعد باید حتما   ومـکوانت 
 که راـچ باشد؛ هـداشت ریـبهت ردـعملک تا ودـش

 نـممک و است سیمان با محصول این شـواکن

 و شود هـسنگدان جذب ان،ـسیم از شـپی است
 .برود هدر عمال  

 کننده روان رـاب باالی درتـق و تـغلظ لـدلی به 
 از قسمتی با مصرف از پیش است بهتر کوانتوم،

 به سپس و( شود رقیق) رددـگ وطـمخل بتن آب
 پخش بتن در بهتر نتیجه، در تا شود اضافه بتن
 .برساند سیمان ذرات به را خود و شده

 مزایا
 باال بسیار قدرت و پایین مصرف دوز 
 بتنی قطعات در ترسریع برداریقالب 
 به آب در حتی باال، ارـبسی دگیـکنن ازـب درتـق 

 ۰٫۳۵ زیر هایسیمان
 شدن داـج از ریـجلوگی و نـبت وامـق زایشـاف 

 هاسنگدانه
 میلگرد به بتن چسبندگی میزان افزایش 
 بتن ویبره و تراکم از ناشی انرژی دهنده کاهش 
 نفوذپذیری کاهش و بتن بهتر تراکم 
 در بتن اومتـمق بـکس سرعت دهنده افزایش 

 اولیه روزهای

 هایی است؟افراد و پروژه مناسب چه کوانتوم
 را بتن که است مناسب هاییپروژه برای کوانتوم
 قطعات سازندگان مانند کنند؛می تولید خودشان

 محل در بتن تولید هایایستگاه بتنی، ساخته پیش
 …و پروژه
 این باالی بسیار قدرت دلیل به باشید داشته نظر در

 در دقیقی کیفی کنترل از هاپروژه است الزم ماده،
 ابر این از بتوانند تا باشند برخوردار پروژه محل
. نمایند استفاده شکل بهترین به بتن کننده روان
 واحد با رایگان، مشاوره و راهنمایی دریافت جهت
 .بگیرید تماس رامکا فنی

 

 

 ®ومکوانت
 ابر روان کننده بتن

 پایین بسیار سیمان به آب ویژه پرقدرت، بسیار آب کاهنده

 

  0.35آب به سیمان بسیار پایین، زیر  نسبتمناسب برای ساخت بتن با 
 کیلوگرم بر متر مکعب 1.5 :مقدار مصرف متوسط 
 ساختهپیش هایبتن ساخت 
 های پر مقاومتبتن ساخت 
 و قدرت بسیار باال مصرف کم 
 دقیقه 3روان کردن بتن کمتر از و  گذاری سریعاثر 

 

های پرمقاومت با با قدرت کاهندگی آب و افزایش روانی بسیار باال برای تولید بتن QUANTUMابر روان کننده بتن کوانتوم 
 نسبت آب به سیمان بسیار پایین مناسب است.

های بارز این محصول، سرعت باال در واکنش است؛ به طوری که پس از اضافه شدن به بتن، شوک اولیه زیادی را به از ویژگی
 گردد.تر بتن میاز شدن ذرات از هم و روانی هر چه سریعذرات سیمان وارد کرده و باعث ب
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